
REGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU 

„RODZINNA SZOPKA KRAKOWSKA” 

 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach z siedzibą  
przy ul. Grodzkiej 1 w Mogilanach, zwany dalej GOK. 

 

§ 2 
Celem konkursu  jest:  
1) zachęcenie rodzin do wspólnych i twórczych działań artystycznych, 
2) rozwijanie wrażliwości estetycznych a także twórczego potencjału dzieci i dorosłych, 
3) podtrzymanie i zachowanie rodzimej tradycji szopkarstwa, towarzyszących obrzędowości Świąt 

Bożego Narodzenia. 
§ 3 

Zadaniem uczestników jest  wykonanie szopki krakowskiej, będącej wspólnym dziełem członków 
rodziny. 

§ 4 
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Mogilany.  
2. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jedną  szopkę. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 5 
1. Szopki muszą być wykonane własnoręczne i nie mogą zawierać elementów gotowych, 

dostępnych w handlu. 
2. Wymogi, które musi spełniać praca konkursowa - szopka: 
1) forma przestrzenna, 
2) podstawowy materiał, z którego wykonany powinien być szkielet samej konstrukcji to drewno 

lub sklejka, wieże i mniejsze elementy architektoniczne mogą być wykonane z tektury,  
3) bogato zdobiona, wielowieżowe sceny o architekturze nawiązującej do zabytkowej 

architekturyKrakowa,  
4) ruchoma lub statyczna, 
5) konstrukcja stabilna, umożliwiająca przeniesienie w inne miejsce, 
6) wszystkie elementy powinny być przymocowane. 

 

§ 6 
1. Zgłaszane do konkursu prace nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich. 
2. Zgłaszając prace do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest jego autorem i posiada do niej 

wyłączne prawa autorskie. 
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były nigdzie 

nagradzane i publikowane. 
§ 7 

1. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez 
Organizatora. 

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora: 
 



1) I miejsce      400 zł 
2) II miejsce     300 zł 
3) III miejsce    200 zł 
4) Wyróżnienie 100 zł 

3. Przekazanie nagrody nastąpi w formie przelewu na wskazany przez nagrodzonego numer 
rachunku bankowego. 

 

§ 8 
1. Ocenie podlegać będą:  

1) nawiązanie do tradycji, 
2) walory plastyczne ( kolorystyka, dodatki ), 
3) architektura - nawiązanie do starych wzorów, 
4) elementy ruchome, 
5) pomysłowość, 
6) dekoracyjność, 
7) wkład pracy, 
8) estetyka (ogólne wrażenie ). 

2. Figurki i inne elementy szopki wykonane samodzielnie zostaną ocenione wyżej.  
3. Szczególnie premiowane będą szopki wykonane własnoręcznie, bez elementów gotowych. 
4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  

 

§ 9 
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby GOK w Mogilanach, ul. Grodzka 1  

w dniach od 5 do 12 grudnia 2022 r. (do godz. 15.00 ). Prace dostarczone po terminie nie będą 
oceniane. 

2. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem  i nazwiskiem osoby reprezentującej 
rodzinę oraz numerem  telefonu kontaktowego (e-mail). 
 

§ 10 
1. Ekspozycja wszystkich pokonkursowych prac zorganizowana zostanie w dniach od 13 do 18 

grudnia  2022 r. w GOK w Mogilanach przy ul. Grodzkiej 1. 
2. Odbiór prac pokonkursowych w dniach od 19 do 29 grudnia 2022 r. (do godz. 15.00 ).   
3. Pozostawione prace po dniu 29 grudnia 2022 r. przechodzą na własność Organizatora. 
4. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z prezentacją nagrodzonych prac nastąpi podczas 

Koncertu Noworocznego w dniu 22 stycznia 2023 r. w Sali OSP Mogilany przy  
ul. Krakowskiej 5. 

§ 11 
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników na:  
1) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1781), które będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody, 

2) nieodpłatne utrwalenie i publikację pracy konkursowej  w celach promocyjnych we wszelkiego 
typu wydawnictwach publikowanych przez Organizatora konkursu oraz w Internecie zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 



§ 12 
1. Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że: 

1) posiada osobiste i majątkowe  prawa autorskie zgłoszonej pracy i wszelkie wynikłe z tego 
tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora 
konkursu,  

2) wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji zdjęć nadesłanej pracy konkursowej w tym: 
 na wystawie, stronie internetowej lub innych materiałach promocyjnych i reklamowych 
Organizatora, 

3) nie będzie rościł prawa do wynagrodzenia z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez 
Organizatora zdjęć pracy konkursowej, 

4) wyraża zgodę na opublikowanie przez  Organizatora podstawowych danych autora.  
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

§ 13 
Ochrona danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781), Organizator  informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych  zbieranych od uczestników konkursu jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Mogilanach, ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany, tel. 12 270 16 12,  
e-mail: gok@mogilany.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach: e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl 

3. Dane osobowe uczestników konkursu  będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach promocyjnych. 

4. Dane osobowe  nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez obowiązujące przepisy. 
6. Uczestnik konkursu posiada  prawo do żądania od administratora, dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Organizator oświadcza, że dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 
§ 14 

1. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy  
i przyznania nagrody.  

2. Zgłoszenie do konkursu  oznacza równocześnie akceptację warunków regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 


